
ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΜΑΔΡΙΣΗ 21-22/10/2011 

Τα ςυνδικάτα τθσ εκπαίδευςθσ τθσ Ιςπανίασ (CSI-F, FECCOO, FETE και STEs-I ) με τθν 

υποςτιριξθ τθσ Education International (E.I.) οργάνωςαν το Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011, 

ςτισ 12 το μεςθμζρι, μεγάλη διαδήλωςη και πορεία ςτο κζντρο τησ Μαδρίτησ για τθ 

ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ δωρεάν εκπαίδευςθσ και ενάντια ςτισ περικοπζσ που προωκεί θ 

κυβζρνθςθ. 

 

 

 

 

Στα πλαίςια τθσ μεγάλθσ διαδιλωςθσ οργάνωςαν τθν Παραςκευι, 21 Οκτωβρίου 

Διεκνι Συνάντθςθ εκπροςϊπων ςυνδικαλιςτικϊν εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων  και 

εκπροςϊπων τθσ Ε.Ι. και τθσ ΕTUCE με κζμα: « Ιςότθτα και ευκαιρίεσ ςτθν εκπαίδευςθ για 

όλουσ. Οι κοινωνικοί και ςυνδικαλιςτικοί αγϊνεσ για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ.» 

Η Πρόεδροσ τησ Ε.Ι. Susan Hopgood αναφζρκθκε ςτα πολλά και διαφορετικά 

προβλιματα που υπάρχουν ςε όλο τον κόςμο και ειδικά ςτισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηει ολόκλθροσ ο αναπτυγμζνοσ κόςμοσ να διατθριςει το επίπεδο τθσ δθμόςιασ 

εκπαίδευςθσ. Τόνιςε ότι λόγω των πολιτικϊν που αςκοφνται από τισ κυβερνιςεισ τα 



τελευταία χρόνια, δθλαδι τθσ ςτακερά μειοφμενθσ χρθματοδότθςθσ προσ τθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ, των πολιτικϊν ιδιωτικοποίθςθσ και των περικοπϊν ςτα δθμόςια κοινωνικά 

αγακά με αφορμι τθν κρίςθ χρζουσ, οι δείκτεσ τθσ εκπαίδευςθσ χειροτερεφουν και το 

ςφνκθμα «ίςεσ ευκαιρίεσ για όλουσ» είναι επίκαιρο. Η κατάςταςθ ςε κάκε ιπειρο είναι 

διαφορετικι και το κίνθμα των εκπαιδευτικϊν πρζπει να παίρνει υπόψθ του τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα του και να δίνει τθ μάχθ με τουσ δικοφσ του όρουσ με 

ςτόχο τθν κατάκτθςθ τθσ δωρεάν εκπαίδευςθσ. 

Οι εκπρόςωποι των ευρωπαϊκϊν εκπαιδευτικϊν ςυνδικάτων αναφζρκθκαν ςτα 

επιμζρουσ προβλιματα που αντιμετωπίηει θ κάκε χϊρα. Ο Πρόεδροσ του NASUWT 

(Μεγάλθ Βρετανία) αναφζρκθκε ςτθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ που ζχει 

προωκθκεί από τθ δεκαετία του ’80 και το διαχωριςμό των ςχολείων ςε «καλά» και 

«κακά». Η ςυνδυαςμζνθ χρθματοδότθςθ με τα λεγόμενα «καλά» ςχολεία, ζχει 

δθμιουργιςει ζντονουσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ που τϊρα με τθν οικονομικι κρίςθ το 

πρόβλθμα διογκϊνεται.  Οι εκπρόςωποι των ςυνδικάτων τησ Ιςπανίασ και τησ 

Πορτογαλίασ (FENPROF, FNE) αναφζρκθκαν ςτα προβλιματα ςυγχωνεφςεων ςχολικϊν 

μονάδων, περιοριςμοφ των προςλιψεων, μείωςθσ των μιςκϊν, μείωςθσ των 

λειτουργικϊν δαπανϊν, και γενικά παρόμοια μζτρα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ με τθν 

Ελλάδα ςε πιο ιπια μορφι.  

Συγκλονιςτικι ιταν θ κατάκεςθ του Jose Luis Pazos, εκπροςώπου τησ Εθνικήσ 

Ομοςπονδίασ Γονζων τησ Ιςπανίασ, που αναφζρκθκε ςτισ δυςκολίεσ τθσ ιςπανικισ 

οικογζνειασ να  ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν 

τουσ,  τθ ςτιγμι που θ ανεργία  πλιττει το 25%  του πλθκυςμοφ και τα μζτρα που 

παίρνονται είναι ακόμα πιο περιοριςτικά και δυςοίωνα για το μζλλον. 

Στο κλείςιμο τθσ ςυνάντθςθσ ο Γεν. Γραμματζασ τησ Ε.Ι.  Fred Van Leeuwen είπε ότι 

είναι απαράδεκτο, παρά τισ όποιεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηουν τα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ, να 

υφίςτανται τόςο μεγάλεσ περικοπζσ οι δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ, ζνα από τα 

ςθμαντικότερα κοινωνικά αγακά. Υπάρχουν κετικζσ ενδείξεισ και παραδείγματα ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ του πλανιτθ (Αργεντινι, Φιλανδία, Νότιοσ Αφρικι) για τθν 

ανάπτυξθ και ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ ςτα πλαίςια τθσ ιςότθτασ για όλουσ 

χωρίσ κοινωνικοφσ αποκλειςμοφσ. Και κατζλθξε ότι πρζπει να αξιοποιθκεί θ ςυνεργαςία ι 

θ ςυμμετοχι τθσ Ε.Ι. ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ΟΗΕ, ΟΟΣΑ  ϊςτε να πιζςουμε και εκεί μαηί 

με τθν πίεςθ που αςκοφν οι λαοί και οι εκνικζσ ςυνδικαλιςτικζσ εκπαιδευτικζσ 

οργανϊςεισ για αλλαγι κατεφκυνςθσ και ςτρατθγικισ. 

Το Σάββατο το μεςθμζρι πραγματοποιικθκε το μεγάλο πανεκπαιδευτικό 

ςυλλαλθτιριο για τθ ςτιριξθ τθσ δθμόςιασ δωρεάν εκπαίδευςθσ. Στο ςυλλαλθτιριο 

πιραν μζροσ περιςςότεροι από 100.000 διαδηλωτζσ (ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των 

διοργανωτϊν). Ζνα πολφχρωμο πυκνό πλικοσ με ςθμαίεσ, πανό και μουςικά όργανα 

πραγματοποίθςε πορεία ςτο κζντρο τθσ Μαδρίτθσ και κατζλθξε ςε κεντρικι πλατεία όπου 

ζγινε κεντρικι ομιλία. 



 


